Föreskrifter för arrangörer vid hyra av Kamratgården
Välkommen att hyra vårt klubbhus Kamratgården. Vi vill med detta PM klargöra vilka regler som gäller,
samt vad som ingår vid uthyrning. Hyrespriset omfattar stora salen, kök, kapprum, toaletter, samt
omklädningsrummet till höger i den nedre våningen.

Nycklar information
Nycklar kvitteras och återlämnas på Kamratgården. Då lämnas även information om lokalen.
OBS!! Nyckeln är en värdehandling. Vid förlust kommer alla kostnader i samband med omstiftning och
utbyte av nycklar till låssystemet att debiteras arrangören.

Städning
Det åligger arrangören att städa direkt efter avslutad tillställning. Lokalen skall vara färdigstädad SENAST
kl.12:00 dagen efter. Sopning/dammsugning skall göras, torkning med garnmopp görs där det behövs.
All utrustning står IFK med. Diskning, tömning av diskmaskin samt återställande av ev. hyrt porslin skall ske.
Köksgolv, bänkar torkas av och papperskorgar töms. Om städningen är dålig eller uteblir debiteras städning
med 200:- /tim.

Sopor
Hushållsavfall, dvs. matrester kaffefilter och liknande slängs i den gröna soptunnan. Sopor såsom brännbart material slängs i container. Burkar och tomglas läggs var för sig i säckar. OBS locket på soptunnan
måste stängas ordentligt, annars drar fåglarna ut soporna över hela anläggningen.

Låsning/belysning
Arrangören ansvarar för att ALLA fönster och dörrar är stängda och låsta. Glöm inte källarplanet!
Kolla att belysningen är släckt.

Larm
Kamratgården är försedd med inbrottslarm. Detta är inkopplat så snart båda entrédörrarna är låsta och
kopplas ur när man låser upp någon av dörrarna. Än en gång kontrollera att alla dörrar är låsta.
Arrangören är ansvarig för att dörrar och fönster låses när tillställningen är över. Glöm inte kontrollera att
ingen är kvar i lokalerna innan ni låser dörrarna. Om larmet går pga. att någon blivit inlåst kommer
Securitas utryckningskostnad debiteras ansvarig arrangör.
OBS! Om Kamratgården inte varit låst och inbrott sker denna natt, kommer försäkringens självrisk och
Securitas utryckningskostnad att debiteras arrangören.

Ev. skador
Arrangören är ansvarig för att ev. uppkomna skador snarast meddelas till IFK samt ersätt/åtgärdas.

Betalning
Betalning sker kontant vid återlämnandet av nyckel eller efter erhållen faktura.

Övrigt
Hyra av porslin ingår i lokalhyran. Det råder RÖKFÖRBUD.
Till sist. Vi är angelägna att våra hyresgäster följer dessa föreskrifter för att minsta problem ska uppstå.
Vi tror att ett gott samarbete är till glädje för alla och ökar lokalernas livslängd.
Med vänlig hälsning
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Prislista vid hyra av Kamratgården

Stora salen:
Privatpersoner
Sponsorer som ej har detta i sitt sponsorpaket
Övriga (företag, kommuner, organisationer m.fl.) mindre än 30 pers.
mer än 30 pers.

1.500:2.500:3.000:3.500:-

Lokalen skall vara städad och klar 12.00 nästkommande dag.
Städning kan erbjudas. Normalt nedsmutsad lokal:

600:-

Lokalen skall grovstädas av hyresgästen.

Vid hyra av lokalen för kommersiellt bruk:

3.000:-

Detta gäller vid evenemang med entré m.m.

Hyra under flera dygn:
2 dygn

3.000:-

3 dygn

4.000:-

Vid hyra under en längre tid sker en förhandling om priset.
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